. Köksskåp våt torkas in- och utvändigt, samt
.påKylovan-ochochfrysundersida.
rengörs in- och utvändigt samt
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Checklista
Flyttstädning

all inredning diskas. Front under inbyggda
skåp tas bort för rengöring under skåpet.
Fristående skåp rengörs även på baksidan.
En grundlig rengöring av hela spisen inklusive ugn, ugnsplåtar och spisplattor, även
sidorna, bakom och under spisen rengörs.
Fläkten rengörs på sidorna och under- och
ovansida samt löstagbart filter.
Diskmaskinen rengörs på utsida och kanter
samt bottensil.
Micro ugnen rengörs ut- och invändigt.
Diskbänk och diskho skuras.
Väggar våt torkas ovan och bakom spis samt
ovanför diskbänk och kaklade ytor.
Köksväggar tar vi bort fläckar och spill.
Fast armatur rengörs.
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. Tvättmaskin, torkskåp och torktumlare
rengörs på åtkomliga sidor, tvättmedelsfack
filter rengörs.
tvättstugA
..ochTvättho
och bänkar rengörs.
Kaklade
väggar
våt torkas,
övriga väggar
. dammtorkas.
Tvättmaskin,
torkskåp
och torktumlare
rengörs på åtkomliga sidor, tvättmedelsfack
filter rengörs.
..ochTvättho
och bänkar rengörs.
Kaklade väggar våt torkas, övriga väggar
dammtorkas.

info@anneblom.se
www.anneblom.se
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